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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 
05. 

Rir é o melhor remédio 
Outro dia, li na revista americana "New Yorker" um 

artigo sobre o "guru do riso" que anda atraindo milhões de 
pessoas. Não, não se trata de um comediante famoso, e sim 
de Madan Kataria, médico indiano de Mumbai que desenvol-
veu técnicas para induzir o riso nas pessoas.

Segundo Kataria, o riso faz bem, tanto à saúde física 
quanto  à  psicológica.  Seu  movimento  vem se  espalhando 
pelo mundo e atrai muitas celebridades. Recentemente, Ka-
taria apareceu no palco dos estúdios da Sony Pictures, em 
Los Angeles, ao lado da atriz Goldie Hawn.

Quem entender um pouquinho de inglês pode ver ví-
deos do médico em ação em laughteryoga.org. Eu assisti e ri 
muito. Existe algo de contagioso no riso, mesmo quando co-
meça forçado. E logo deixa de ser.

Será que o riso pode melhorar  sua saúde? Quem 
não acredita que rir só faz bem (quando não é malicioso, cla-
ro)? Se não gostássemos de rir, comédias não existiriam.

Arthur Koestler, em seu livro "O Ato da Criação", ar-
gumenta  que  humor  e  criatividade  têm muito  em  comum. 
Numa boa piada, existe uma ruptura lógica, um ponto em que 
a narrativa toma um rumo inesperado. É aí que rimos. Todo 
mundo sabe que piada explicada não é engraçada.

Koestler diz que esse ponto de ruptura surge na cria-
ção, quando uma visão nova e inesperada surge dos reces-
sos do inconsciente. Sabemos muito pouco sobre criatividade 
e riso. As ideias de Koestler deveriam ser mais exploradas.

Vários estudos vêm tentando quantificar os benefí-
cios médicos do riso. Se a depressão e a tristeza podem afe-
tar  negativamente  o  sistema  imunológico,  parece  razoável 
que o riso possa ajudá-lo. Porém, de modo geral, os resulta-
dos desses estudos são contraditórios. Alguns dizem que o 
riso é mesmo bom para a saúde. Outros, que não faz dife-
rença.

Talvez os resultados ambíguos venham do tamanho 
relativamente pequeno dos estudos,  ou  porque em alguns 
deles o riso é induzido a partir de comédias na TV, como "O 
Gordo e o Magro" e "Abbot & Costello".

O assunto é fascinante o suficiente para merecer es-
tudos mais detalhados. Qual a diferença entre o riso dos hu-
manos e o dos gorilas, que riem quando sentem cócegas? 
Será que rir de uma piada pode ser usado como teste de in-
teligência em computadores? Semana passada perguntei se 
máquinas podem se apaixonar. Será que podem rir? Ou me-
lhor, ter senso de humor?

Robert  Provine,  neurocientista  da  Universidade  de 
Maryland, que realizou estudos baseados na observação de 
pessoas em situações sociais, escreveu: "A melhoria da saú-
de a partir do riso permanece uma meta inatingida, mesmo 
que extremamente desejável e viável". Existem muitos tipos 
de riso, alguns relacionados com a comunicação entre dois 
ou mais humanos, outros fisiológicos, quando sentimos cóce-
gas. 

Quando falei no assunto com leitores aqui nos EUA, 
recebi várias mensagens, algumas de pessoas com câncer, 
relatando como o bom humor faz com que se sintam melhor. 
GLEISER, Marcelo. Disponível em: <www.marcelogleiser.blogspot.com>. 

Acesso em: 15 fev. 2011. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A temática se desenvolve  com base em um argumento 
principal. Que argumento é esse?  

(A) O riso é contagioso.

(B) O riso pode ser induzido.

(C) O riso faz bem.

(D) O riso tem motivações diversas.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto é do gênero divulgação científica. Que fator atribui 
cientificidade aos argumentos de Marcelo Gleiser? 

(A) A explicação do modo de constituição do humor na 
citação de Koestler.

(B) A menção ao fato de Madan Kataria ter aparecido na 
televisão.  

(C) A presença de vídeos das ações de Madan Kataria 
na internet.

(D) As  mensagens  de  pessoas  com câncer  a  Marcelo 
Gleiser.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No penúltimo parágrafo do texto de Marcelo Gleiser, as in-
terrogações sugerem  

(A) respostas do leitor com base em seu conhecimento 
de mundo. 

(B) problemas de impossível solução. 

(C) estratégias retóricas do autor com a finalidade de atri-
buir estilo ao texto. 

(D) possibilidades de desdobramentos do tema. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto apresenta uma relação entre humor e criatividade. 
Que fator é indicativo dessa relação?

(A) Surpresa

(B) Ineditismo

(C) Surrealismo

(D) Fascínio

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho, “Quem entender um pouquinho de inglês pode 
ver  vídeos do médico em ação em  laughteryoga.org”, o 
termo sublinhado 

(A) tem função interrogativa.

(B) faz uma referência genérica.  

(C) diz respeito aos falantes nativos de inglês.

(D) recupera um referente já instaurado no texto. 
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Leia o cartum para responder às questões de 06 a 10.

Disponível em: <fifteenyears.blogspot.com>. Acesso em: 25 fev. 2011.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A quebra na sequência discursiva gera o efeito de humor 
no cartum. Esse efeito é promovido pela
(A) impossibilidade de diálogo entre a máquina e as per-

sonagens.
(B) linguagem informal usada pelas personagens ao se 

referirem à máquina.
(C) composição visual das personagens.
(D) interpretação equivocada do texto pela personagem.  

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Máquinas funcionam como suporte para diferentes textos. 
No caixa eletrônico do cartum, há a realização do gênero 

(A) instrucional.

(B) expositivo. 

(C) narrativo.

(D) descritivo.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à marcação do plural, na expressão “os código de 
barras”, há desobediência à norma padrão da língua, pois 
a 

(A) marcação deve estar presente somente no artigo.  

(B) indicação deve ser feita também no elemento nominal 
“código”. 

(C) concordância precisa ser marcada somente no classi-
ficador “barras”. 

(D) composição semântica leva  todos os elementos do 
complexo para o singular. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se a  multiplicidade de sentido das formas 
linguísticas, no texto, a palavra agora expressa 

(A) instantaneidade.

(B) sequenciação.

(C) espontaneidade. 

(D) simultaneidade. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A referência ao caixa eletrônico como “a bicha” ajuda a de-
monstrar  

(A) a falta de intimidade das personagens com o serviço 
oferecido pelo banco. 

(B) o desprendimento da personagem em relação às ati-
vidades eletrônicas.

(C) a proximidade afetiva  entre  as  usuárias  do  serviço 
bancário.

(D) o deslumbramento da personagem com os recursos 
das novas tecnologias.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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MATEMÁTICA

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

João foi a uma lanchonete, comeu um sanduíche, tomou 
um refrigerante que custou R$ 3,50 e, para encerrar sua 
refeição,  pediu uma torta de banana cujo preço era um 
quarto do preço do sanduíche. Se o valor total da sua con-
ta foi R$ 19,25, o sanduíche custou:

(A) R$ 12,60 

(B) R$ 13,40 

(C) R$ 14,20 

(D) R$ 14,50 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere os seguintes dados a respeito da produção bra-
sileira de milho em grãos. 

Observa-se um crescimento expressivo na comparação da 
safra de 1996, que foi de 29 milhões e 653 mil toneladas, 
com a de 2006, de 42 milhões e 667 mil toneladas. Esse 
crescimento  se  deu,  em  parte,  pela  expansão  da  área 
plantada,  mas  também  pelo  aumento  da  produtividade 
(produção média por hectare), que, em 1996, foi de 2,5 e, 
em 2006, de 3,4 toneladas por hectare. De acordo com es-
tes dados, o aumento porcentual da área plantada com mi-
lho no Brasil, no período de 1996 a 2006, foi, aproximada-
mente, de:

(A)   5,8% 

(B) 13,0% 

(C) 36,1%

(D) 43,5%

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Deseja-se obter valores convenientes para os coeficientes a  
e b  da equação x 2axb=2 x1,  de modo que na sua re-
solução se encontrem exatamente duas soluções: x1=−5  e 
x2=0 . Nessas condições, qual deve ser o valor do coeficiente 
a ?

(A) −3

(B) −1

(C)    5

(D)    7

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O PIB per capita brasileiro (a divisão do valor do PIB pela po-
pulação residente no meio do ano) alcançou em 2010 o va-
lor aproximado de R$ 19.000,00.  A sua evolução nos últi-
mos anos é mostrada no gráfico a seguir, em que os por-
centuais se referem à variação do PIB  per capita de um 
ano em relação ao ano anterior.

Disponível em: <www.ibge.com.br>. Acesso em: 12 mar. 2011.

De acordo com estes dados, em valor aproximado, o PIB 
per capita brasileiro, em 2008, foi de:

(A) R$ 17.765,00

(B) R$ 17.840,00

(C) R$ 18.130,00

(D) R$ 18.525,00

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A função exponencial  f  x=4 x0,5 está definida para todo 
número real x . Quando se considera o logaritmo na base 2 
de  f  x  obtém-se  uma  nova  função  representada  por 
g  x=log2 f  x .  Considerando-se o exposto, o gráfico de 
g  x  é uma

(A) reta que contém o ponto (3,4).

(B) reta que contém o ponto (1,3).

(C) parábola que contém o ponto (2,1).

(D) parábola que contém o ponto (4,2).

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um mercadinho, o preço do pacote de arroz equivale 
ao preço de um quilo de tomate, de um quilo de feijão e 
mais R$ 2,50. O valor em reais de dois quilos de tomate e 
um quilo de feijão equivale ao preço de um pacote de ar-
roz, enquanto dois quilos e meio de feijão custam o mes-
mo valor que quatro quilos de tomate. Se um cliente com-
prou nesse mercadinho um quilo de tomate, um quilo de 
feijão e um pacote de arroz, ele gastou:

(A) R$ 13,30

(B) R$ 15,50

(C) R$ 17,20

(D) R$ 18,50
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um banco antecipa para seus clientes a restituição do im-
posto de renda (valor a ser recebido pelo cidadão) a uma 
taxa de juro composto de 3% ao mês, sem cobrança de 
outras taxas adicionais. Um cliente desse banco antecipou 
80% do valor  da restituição a que teria  direito.  Quando 
esse cliente receber a sua restituição, após cinco meses, 
ele deverá pagar ao banco o valor referente a

(A) 86,33% do valor de sua restituição.

(B) 87,32% do valor de sua restituição.

(C) 92,72% do valor de sua restituição.

(D) 97,22% do valor de sua restituição.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo reportagem da revista  National Geographic Bra-
sil (janeiro 2011, p. 27), 215 milhões de crianças trabalha-
vam em todo o planeta no ano de 2008, conforme a tabela 
apresentada a seguir.

Trabalho infantil estimado por região, em milhões

Região Trabalhadores 
infantis

Crianças em ser-
viços perigosos

Ásia; Pacífico * 114 48

África subsaariana 65 39

América Latina; Ca-
ribe 14 9

Outras 22 19
* Exceto Austrália, Nova Zelândia, Japão e partes da Ásia Central

De acordo com estes dados, a proporção de crianças em 
serviços perigosos, em relação aos  trabalhadores infantis, 
é menor

(A) na América Latina; Caribe.

(B) na África subsaariana.

(C) na Ásia; Pacífico.

(D) em outras regiões.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para comprar uma televisão de 32 polegadas, um consu-
midor deu 25% do seu valor de entrada e parcelou o res-
tante em três pagamentos, sem juros, de R$ 457,00. Nes-
sas condições, o valor do aparelho foi de:

(A) R$ 1.630,00

(B) R$ 1.828,00

(C) R$ 1.914,00

(D) R$ 2.120,00

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um professor verificou que, em uma das salas em que le-
ciona (Turma A), as mulheres representam 2/3 dos alunos 
e, na outra sala (Turma B), as mulheres constituem ape-
nas 11/20 dos alunos. Quando se juntam as duas turmas, 
as mulheres representam 3/5 do total de alunos. Escolhen-
do-se ao acaso um aluno (homem ou mulher) no grupo 
formado por essas duas turmas, qual é a probabilidade de 
ele ser da turma A?

(A) 1/2

(B) 1/3

(C) 2/5

(D) 3/7

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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INFORMÁTICA 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a caixa de diálogo “Escolher Detalhes” apresen-
tada na figura a seguir.

Na caixa de diálogo apresentada, as propriedades apare-
cem no topo da lista “Detalhes”. Que propriedade é sem-
pre exibida?

(A) Nome

(B) Data

(C) Tipo

(D) Tamanho

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere  as  informações  de  um  terminal  de  console 
Linux, apresentadas na figura a seguir.

O comando, presente na distribuição Linux 2.6.28-11-ge-
neric #42-Ubuntu SMP, que permite exibir as informações 
do usuário “fulano”, conforme mostrado na figura, é

(A) find.

(B) finger.

(C) useradd.

(D) usermod.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere parte da janela do editor de fórmulas do BrOffi-
ce Write 3.3.1 apresentada na figura a seguir.

O elemento apresentado (“empilhamento matricial”) é ge-
rado pelo seguinte código:

(A) matrix{<habitat?>  @  <meio?>  @@  <natural?>  @ 
<ambiente?>}

(B) matrix{habitat @ meio @@ natural @ ambiente}

(C) matrix{<habitat?> # <meio?> ## <natural?> # <ambi-
ente?>}

(D) matrix{habitat # meio ## natural # ambiente}

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

informatica_superior_conhecimentos-comuns
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▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere  a  planilha  elaborada  no  BrOffice  Calc  3.3.1, 
apresentada na figura a seguir.

A fórmula utilizada na seleção apresentada (célula B7) é 
dada por:

(A) =SE(A7>=10; "Chá da tarde"; "Lanche")

(B) =SE(A7<=10; "Lanche"; "Chá da tarde")

(C) =SE(A7>=10; "Lanche"; SE(A7<=5; "Café da manhã"; 
"Chá da tarde"))

(D) =SE(A7>=10; "Lanche"; SE(A7>=5; "Café da manhã"; 
"Chá da tarde"))

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a caixa de diálogo do BrOffice Impress 3.3.1, 
apresentada na figura a seguir.

Os estilos utilizados nos esquemas automáticos apresen-
tados na figura referem-se aos Estilos de

(A) Apresentação.

(B) Figuras.

(C) MathType. 

(D) Suplementos.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Documentos produzidos no Microsoft© Office Word 2007 
podem ter as características de autenticidade, integridade 
e não repúdio verificadas para garantir  que não tenham 
sido alteradas indevidamente. Para permitir essa funciona-
lidade, o usuário deve utilizar o recurso de

(A)

(B)

(C)

(D)

informatica_superior_conhecimentos-comuns
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▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a planilha elaborada no Microsoft© Office Excel 
2007, apresentada na figura a seguir.

Na célula E7, a fórmula que permite ao usuário obter o va-
lor total dos materiais, considerando um desconto de 10%, 
é dada por:

(A) =SOMA(F2:F5)

(B) =SOMA(E2:E5)

(C) =SOMA(E2:F5)

(D) =SOMA(F2:E5)

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Microsoft© Office PowerPoint 2007 permite que reviso-
res incluam textos para avaliação de conteúdo dos slides. 
Para utilizar esse recurso o usuário deve acessar a guia 
“Revisão” e clicar no botão 

(A)

(B)

(C)

(D)

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a janela do navegador Mozilla  Firefox 3.6.13, 
apresentada na figura a seguir.

A lista apresentada na figura refere-se a um serviço em que 
o usuário pode economizar tempo para receber conteúdo 
Web de seus sítios e blogs prediletos. Esse serviço é co-
nhecido por

(A) Feeds RSS.

(B) Janela pop-up.

(C) Messenger.

(D) Wi-Fi.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com a difusão do uso da Internet, tem aumentado o nú-
mero de computadores contaminados por vírus provenien-
tes de mensagens eletrônicas e arquivos trocados pelos 
usuários. Quando  um programa potencialmente indeseja-
do for detectado, o mecanismo de varredura pré-instalado 
pode ser configurado a fim de mover os anexos para uma 
pasta  específica,  solicitando uma ação do usuário.  Este 
procedimento é denominado

(A) ameaça.

(B) exclusão.

(C) quarentena.

(D) restauração. 

informatica_superior_conhecimentos-comuns
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CONHECIMENTOS GERAIS DE SAÚDE PÚBLICA

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um modelo de saúde 
voltado para as necessidades da população, consolidan-
do-se como um dos direitos da cidadania. Em relação à or-
ganização e ao funcionamento das ações e dos serviços 
de saúde, o SUS é um

(A) sistema de assistência abrangente, que visa à promo-
ção de planos assistenciais para grupos específicos 
da população.

(B) sistema universal, descentralizado, integral, eficiente 
e com participação social. 

(C) modelo de saúde integral, que enfatiza os serviços de 
média e alta complexidade.

(D) sistema de saúde composto por um conjunto de ser-
viços  públicos,  privados  ou  conveniados,  sendo  a 
rede hospitalar o principal equipamento de saúde.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990,  promoveu e 
consolidou um novo modelo de gestão pública de saúde 
alicerçado na participação da comunidade no planejamen-
to, na negociação e na formulação das políticas de saúde 
pública. Com base nesse modelo, 

(A) as instâncias que integram a estrutura decisória do 
SUS são constituídas pelas Conferências de Saúde, 
pelos Conselhos de Saúde e pela Ouvidoria do SUS.

(B) os Conselhos de Saúde, de caráter permanente e de-
liberativo, são organizados e normatizados em regi-
mento  próprio,  sendo  submetidos  à  aprovação  dos 
gestores de cada instância.

(C) as Conferências de Saúde reunir-se-ão a cada quatro 
anos para a elaboração das políticas de saúde, sen-
do que aos municípios é facultado o direito de se reu-
nirem a cada 2 anos. 

(D) as instâncias colegiadas do SUS constituem uma es-
tratégia de coordenação e negociação do processo 
de elaboração da política de saúde nas três esferas 
de governo. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vigilância em saúde tem por objetivo a observação e a 
análise permanente da situação de saúde da população, 
organizando-se  em um conjunto  de ações  destinadas  a 
controlar os fatores determinantes, os riscos e danos à saú-
de de populações que vivem em determinados territórios. As 
atividades de vigilância em saúde constituem

(A) práticas de saúde focadas na vacinação de crianças 
menores de 10 anos e no fornecimento de orienta-
ções técnicas para o controle de doenças e agravos 
prioritários.

(B) práticas de saúde pública que visam ao controle e à 
prevenção dos fatores determinantes do processo saú-
de-doença, incluindo as condições sociais e de vida da 
população.

(C) serviços de inteligência epidemiológica, nos quais as 
ações estão voltadas para os problemas  relevantes 
de saúde pública e o planejamento em saúde. 

(D) estratégias destinadas ao controle e à prevenção das 
doenças transmissíveis, no contexto de uma nova di-
mensão de saúde pública.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Vigilância Sanitária é parte integrante do Sistema Único 
de Saúde, inserindo-se no espaço social que abrange uma 
atuação sobre o que é público e privado, indistintamente 
na proteção e promoção à saúde da população. Assim, a 
sua área de abrangência contempla 

(A) os subsistemas de produtos, bens de consumo, pres-
tação de serviços de saúde e notificação de agravos 
imunopreveníveis.

(B) o controle de zoonoses e a fiscalização de portos, ae-
roportos, fronteiras e recintos alfandegados. 

(C) um conjunto de ações sobre os produtos, bens, servi-
ços de saúde e o exercício de profissionais de saúde, 
que envolve uma atuação bastante ampla.

(D) os produtos de natureza distintos, os serviços de saú-
de, a prestação de serviços de interesse à saúde, o 
meio ambiente e a saúde do trabalhador.
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em 2006, os gestores de Saúde assumiram o compromis-
so público da construção do Pacto pela Saúde, com base 
nos princípios constitucionais do SUS e na ênfase nas ne-
cessidades de saúde da população. O Pacto pela Saúde 
integra três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em De-
fesa do SUS e Pacto de Gestão. O Pacto pela Vida tem 
como prioridade: 

(A) o fortalecimento da capacidade de resposta do siste-
ma de saúde às doenças emergentes e endemias, 
com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, ma-
lária e influenza.

(B) a  implantação  da  estratégia  de  saúde  da  família 
como modelo de atenção básica à saúde.

(C) a implementação da fiscalização sanitária nos esta-
belecimentos de interesse à saúde da população e na 
rede de diagnóstico de câncer de mama e útero.

(D) a aprovação do orçamento do SUS, composto pelos 
orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o 
compromisso de cada uma delas.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As atribuições da Vigilância Sanitária no âmbito da gestão 
municipal do sistema de saúde são:

(A) normatização, registro de produtos e serviços de inte-
resse à saúde. 

(B) cadastramento  de  estabelecimentos  de  interesse  à 
saúde, orientação e educação sanitária para a popu-
lação e setor regulado, investigação de surtos e agra-
vos.

(C) monitoramento da publicidade, fiscalização de esta-
belecimentos de interesse à saúde e de produtos im-
portados e exportados.

(D) atendimento às denuncias, licenciamento e revalida-
ção de estabelecimentos, cadastramento e autoriza-
ção  do  funcionamento  de  indústrias  de  alimentos, 
medicamentos e produtos de interesse à saúde.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As infrações sanitárias são apuradas mediante processo 
administrativo  próprio,  que  se  inicia  com a  lavratura  do 
auto de infração, observados os prazos e os ritos estabe-
lecidos pela Lei n. 6.437/77. O infrator será notificado para 
ciência do auto de infração

(A) pessoalmente, no momento da lavratura do auto ou 
posteriormente, por meio de carta simples.

(B) mediante Termo de Intimação emitido pela autoridade 
sanitária.

(C) por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido.

(D) mediante aviso publicado na imprensa local.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dengue é um dos problemas prioritários da saúde públi-
ca  brasileira.  Dentre  as  medidas  de  controle  propostas 
pelo Ministério da Saúde ressalta-se, como atribuição da 
Vigilância Sanitária,

(A) o combate vetorial por meio da aplicação espacial de 
inseticida a ultra baixo volume (UBV).

(B) as inspeções domiciliares e a eliminação e tratamen-
to de criadouros.

(C) a identificação de situações propícias à proliferação 
do vetor, adoção de medidas educativas e exigência 
do cumprimento das medidas de controle vetorial.

(D) a  investigação  dos  casos  notificados  de  dengue  e 
realização de bloqueios. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em 25 de setembro de 2010, o Departamento de Vigilân-
cia  Sanitária  do município  X registrou um surto de gas-
troenterite entre os participantes de um almoço de confra-
ternização na Casa de Festas Santo Antônio. Do total de 
257 participantes, 90 desenvolveram um quadro agudo de 
gastroenterite. Diante desse cenário,

(A) a incidência de gastroenterite foi de 35 por 1000 parti-
cipantes.

(B) a taxa de ataque de gastroenterite entre os partici-
pantes foi de 35%.

(C) o coeficiente de letalidade por gastroenterite foi de 35%. 

(D) a prevalência  de gastroenterite  foi  de 35  por  1000 
participantes.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Epidemiologia é uma disciplina científica, produtora de co-
nhecimentos originais sobre o processo saúde-doença e, 
também, participante dos esforços pelo cuidado da saúde 
das  populações.  Para  a  compreensão  dos  agravos  que 
acometem a saúde da população, a epidemiologia utiliza-
se da seguinte sequência:

(A) formulação de hipóteses, interpretação dos padrões 
de ocorrência, estudo descritivo, estudo analítico.

(B) formulação  de  hipóteses,  estudo  analítico,  estudo 
descritivo, interpretação dos padrões de ocorrência.

(C) interpretação dos padrões de ocorrência, estudo des-
critivo, estudo analítico, formulação de hipóteses.

(D) estudo descritivo, interpretação dos padrões de ocor-
rência, formulação de hipóteses, estudo analítico.

conhecimentos-gerais_saude-publica



UFG/CS                                      PREFEITURA MUNICIPAL DE  SENADOR CANEDO                             CONCURSO PÚBLICO/2011

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Tendo em vista os conceitos empregados na Epidemiolo-
gia, considera-se que
(A) vetor refere-se a qualquer  animal doméstico ou sil-

vestre com capacidade de albergar  e transmitir  um 
agente etiológico.

(B) portador é um ser vivo invertebrado que alberga e trans-
mite um agente etiológico, sendo classificado em duas 
categorias: ecológico, quando desenvolve o quadro clí-
nico da enfermidade; e circunstancial, quando não apre-
senta alterações clínicas relacionadas.

(C) reservatório  epidemiológico  refere-se  ao  indivíduo 
que pode manter o agente etiológico de uma enfermi-
dade, não sendo susceptível à doença a ele relacio-
nada.

(D) sentinela é um animal susceptível a uma doença es-
pecífica, que é monitorado durante e/ou depois de ser 
exposto a outros animais ou a um ambiente suspeito 
de ocorrência de tal doença.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A segregação de comunicantes em instalações especiais 
durante um intervalo equivalente ao período máximo de in-
cubação de uma enfermidade corresponde
(A) ao vazio sanitário.
(B) à desinfestação.
(C) à desinfecção concorrente.
(D) à quarentena.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Indicadores de saúde são empregados internacionalmente 
para avaliação da higidez das populações, bem como para 
fornecer subsídios ao planejamento de saúde, permitindo 
o conhecimento das flutuações e das tendências históricas 
do padrão sanitário de diferentes grupos à mesma época 
ou do mesmo grupo em períodos distintos. Os coeficientes 
que medem o risco de doença e de agravo à saúde e que 
indicam a intensidade com que as doenças subsistem nas 
populações são, respectivamente,
(A) prevalência e incidência.
(B) incidência e prevalência.
(C) mortalidade e letalidade.
(D) letalidade e mortalidade.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A prevalência  representa  uma medida acumulativa,  pois 
expressa o total de casos de uma enfermidade em deter-
minada população de uma área. Diversos fatores podem 
exercer influência sobre a prevalência, sendo que sua ele-
vação está relacionada
(A) à redução da letalidade.
(B) à diminuição da incidência.
(C) à emigração dos casos confirmados.
(D) ao sucesso terapêutico, aumentando as chances de 

cura.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A notificação de ocorrências  representa  uma importante 
estratégia para o acompanhamento de enfermidades, sen-
do que o primeiro caso registrado corresponde

(A) ao caso primário.

(B) ao caso índice.

(C) ao caso secundário.

(D) ao caso coprimário.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em diversas regiões, doenças de veiculação hídrica per-
sistem  como  problema  de  saúde  pública.  Dentre  essas 
doenças, destacam-se as seguintes:

(A) esquistossomose,  giardíase  e  disenterias  bacilar  e 
amebiana, que ocorrem devido ao consumo de água 
contaminada.

(B) leptospirose,  poliomielite,  tracoma e  verminoses  di-
versas, que são transmitidas pelo contato com água 
contaminada.

(C) dengue, febre amarela, leishmaniose, malária e fila-
riose, que são transmitidas por insetos que se desen-
volvem na água.

(D) cólera, febre tifoide e paratifoide, que são as doenças 
mais frequentemente relacionadas à transmissão hí-
drica.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso de antimicrobianos na alimentação animal tem sido 
considerado potencial fator de risco para a saúde humana, 
sendo questionada a possível presença de seus resíduos 
na carne, nos ovos ou no leite, com consequentes impac-
tos na saúde pública. Sobre o emprego desses medica-
mentos:

(A) a elevação dos casos de resistência bacteriana a an-
tibióticos em animais e humanos, com o surgimento 
de bactérias super-resistentes, reações de hipersen-
sibilidade e propriedades teratogênicas são, em es-
pecial, as consequências já comprovadas. 

(B) os antimicrobianos tetraciclina, penicilina, cloranfeni-
col, sulfonamidas, furazolidona e nitrofurazona estão 
autorizados, depois de vários estudos, para uso na-
cional como aditivos promotores de crescimento nas 
rações animais.

(C) as bactérias Salmonella spp, Campylobacter spp, Es-
cherichia  coli e  Enterococcus  spp.  são  atualmente 
consideradas, pelos órgãos internacionais competen-
tes, como prioritárias para monitoração da presença 
de resistência.

(D) o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) permite, no Brasil, a associação entre promo-
tores  gram-positivos  e  gram-negativos,  desde  que 
respeitados o modo de uso, a dosagem e o período 
de carência estabelecidos.
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▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os serviços de atendimento à saúde, sejam eles voltados 
para a saúde humana ou para a sanidade animal, geram 
resíduos, que, devido às suas características, necessitam 
de manejo diferenciado, para evitar-se riscos sanitários e 
ambientais. Assim,

(A) a periculosidade dos resíduos sólidos de saúde está 
associada, dentre outros aspectos, à presença de mi-
cro-organismos,  destacando-se  que  Mycobacterium 
tuberculosis,  Staphylococcus  aureus  e  Escherichia 
coli apresentam capacidade de persistência ambien-
tal.

(B) os  critérios  de  classificação  e  tratamento  dos  resí-
duos gerados nos estabelecimentos de serviços de 
saúde atuantes no Brasil, deram origem a cinco cate-
gorias (de A a E), com os resíduos dos tipos A e B in-
dicados para compostagem, enquanto os do tipo D 
devem ser encaminhados para incineração.

(C) as etapas a serem seguidas para o gerenciamento 
adequado dos resíduos líquidos e sólidos compreen-
dem, pela ordem racional, o acondicionamento, a se-
gregação, a identificação, o armazenamento interno, 
o armazenamento externo, a pesagem, o tratamento 
e o aterramento em área específica.  

(D) os  resíduos  sólidos  oriundos  de  centros  cirúrgicos  e 
obstétricos devem ser depositados em recipientes sem 
tampa,  substituídos  a  cada  procedimento,  enquanto 
aqueles gerados por atividades de internação devem 
ser colocados em recipientes com tampa, substituídos a 
cada 24 horas ou com 2/3 do volume preenchido.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle de pragas urbanas assume especial relevância 
no campo da saúde pública, pois fatores como antropiza-
ção ambiental, crescimento urbano desordenado e defici-
ências nos sistemas de saneamento básico e ambiental 
têm favorecido a instalação e a expansão de populações 
animais sinantrópicas. O controle da população de pom-
bos é uma importante ação no campo da saúde pública, 
uma vez que tais aves

(A) são espécies muito prolíficas, pois são poligâmicas, 
com grande  capacidade  reprodutiva  e  apresentam, 
em média, cinco posturas viáveis ao ano.

(B) adaptaram-se muito bem  ao meio urbano, pois, ape-
sar da presença de diversas espécies predadoras na-
turais,  apresentam comportamento bastante  oportu-
nista.

(C) são portadoras e transmissoras de ornitoses,  histo-
plasmose,  criptococose,  pseudotuberculose,  salmo-
nelose e coccidioses, dentre outras doenças.

(D) podem ter suas populações reduzidas através do ma-
nejo químico, como o uso de gel repelente, ideal para 
ambientes fechados e que repele por meio de inala-
ção.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Vigilância Epidemiológica constitui uma atividade de ca-
ráter permanente e sistemático, essencial aos programas 
sanitários, pois a obtenção contínua de informações refe-
rentes  à  ocorrência  de  agravos  à  saúde  é  fundamental 
para elaboração e condução de programas de prevenção, 
controle e erradicação de doenças. No Brasil, o Sistema 
Nacional  de  Vigilância  Epidemiológica  foi  instituído  pela 
Lei Federal n. 6.529, na qual também foi estabelecida a 
obrigatoriedade  de  notificação  compulsória  de  doenças. 
Desde então, a Lista Nacional de Doenças de Notificação 
Compulsória vem sendo periodicamente atualizada. Nessa 
perspectiva,

(A) a inclusão de doenças é efetivada mediante a consi-
deração de critérios como potencial de disseminação, 
vulnerabilidade, compromissos internacionais, regula-
mento sanitário internacional, dentre outros, não sen-
do necessário o atendimento a todos eles.

(B) a lista nacional, de acordo com a evolução das doen-
ças,  pode passar  por  adequações periódicas como 
manutenção ou redução, mas não ampliação, em ní-
vel estadual e municipal.

(C) a raiva, dengue, hantavirose, cólera, febre amarela e 
peste constituem doenças zoonóticas que, por seus 
crescentes índices de morbimortalidade, estão sujei-
tas à notificação internacional.

(D) a  notificação  deve  ser  sigilosa  e  realizada  após  a 
confirmação da suspeita, para não gerar sobrecarga 
do sistema,  perda ou mudança da notificação e/ou 
atraso na tomada de decisão.

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A realização de um inquérito epidemiológico reveste-se de 
importância no contexto de uma investigação, constituin-
do-se de

(A) um questionário aplicado ao segmento não afetado 
da população da área atingida, com o objetivo de elu-
cidar os fatores de risco da enfermidade analisada.

(B) um  levantamento  realizado  através  de  uma  coleta 
aleatória de dados ou de informações, visando à ob-
tenção de dados referentes à ocorrência de uma en-
fermidade.

(C) uma avaliação da difusibilidade de uma doença por 
meio da determinação de sua taxa de ataque secun-
dário.

(D) um levantamento abrangente dos casos confirmados 
laboratorialmente de uma doença em uma população 
de uma área definida.
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▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hantavirose é uma antropozoonose de caráter emergen-
te no Brasil, já identificada em diversos estados. A respeito 
dessa doença, pode-se concluir o seguinte:

(A) a principal via de infecção de seu agente etiológico, 
um vírus envelopado e de alta resistência no meio 
ambiente, é a via oral, pela ingestão de partículas dis-
persas eliminadas por roedores infectados.

(B) os roedores silvestres infectados são susceptíveis à 
virose, mas quando se recuperam tornam-se portado-
res e mantêm o agente na natureza.

(C) os hantavírus coevoluíram com os respectivos roedo-
res-reservatório, o que determina especificidade, es-
tando cada vírus associado a uma espécie específica 
de roedor.

(D) as seis variantes de hantavirus já identificadas cau-
sam  a  febre  hemorrágica  com  síndrome  renal 
(FHSR), a única forma clínica detectada no país.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dengue é uma doença viral vetoriada, com grande im-
pacto atual na saúde pública. Para seu controle, as autori-
dades de saúde no âmbito do Estado ou dos municípios 
devem estar conscientizadas da necessidade de se estru-
turar e manter uma capacidade adequada para a realiza-
ção  das  ações  preconizadas.  Com  referência  a  essas 
ações, verifica-se que 

(A) as  operações  de  emergência  são  desencadeadas 
para  controlar  surtos  epidêmicos  e  incluem,  dentre 
outras, aplicações UBV, de caráter estritamente tran-
sitório, devendo ser  abandonadas quando a densida-
de do vetor voltar a níveis manejáveis.

(B) as operações de rotina devem incluir o tratamento fo-
cal,  em ações de grande  magnitude,  casa a  casa, 
com aplicação de bases químicas que controlem ou 
eliminem a fase alada do vetor nos criadouros, co-
brindo toda a área infestada em ciclos mensais.

(C) as operações de emergência, desencadeadas quan-
do não foram conduzidos satisfatoriamente meios de 
controle mais eficazes e duradouros, objetivam elimi-
nar o mosquito ou baixar sua densidade a níveis tole-
ráveis.

(D) as aplicações UBV devem atender aos critérios de in-
tervalo médio de 15 dias entre os ciclos de aplicação, 
duração do ciclo que, dentre outros aspectos, depen-
de da avaliação entomoepidemiológica; e de repeti-
ções, que corresponde ao número de vezes que se 
trabalhará em determinada área.

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A salmonelose é uma importante enfermidade na saúde 
pública, sendo que

(A) os sintomas clínicos na febre entérica são mais gra-
ves que na febre tifoide e a doença, apesar de não 
ter veiculação hídrica, pode ser causada pelo consu-
mo de alimentos contaminados, como leite e vegetais 
crus, mariscos e ovos.

(B) a salmonela, que tem como reservatórios o trato re-
produtivo de aves poedeiras e o trato intestinal de hu-
manos, apresenta grande potencial de contaminação 
ambiental por bactérias viáveis, mas baixa persistên-
cia ambiental.

(C) os  sorovares  Salmonella Typhi,  exclusivos  do  ho-
mem, e  Salmonella Gallinarum e  Salmonella Pullo-
rum, de aves, são, dentre outros, adaptados ao hos-
pedeiro, isto é, espécie-específicos.  

(D) os indivíduos, após a infecção, podem se tornar por-
tadores por semanas, representando então uma fonte 
intermitente de infecção por eliminação do patógeno 
em suas secreções e excreções.

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A leishmaniose visceral é uma zoonose de grande impacto 
na saúde pública, pois é uma doença sistêmica, com inci-
dência crescente em varias regiões do Brasil, apresentan-
do expansão geográfica. Em sua epidemiologia, diversos 
fatores de risco foram identificados, tendo sido constatado 
que

(A) a adaptação vetorial exerce grande influência na ex-
pansão  dessa  enfermidade  reemergente  nas  áreas 
urbanas,  sendo  atualmente  considerada  a  primeira 
doença  de  transmissão  vetorial  em  importância  no 
mundo.

(B) os fatores que contribuem para a sua ocorrência são, 
entre outros, as alterações ambientais, com adapta-
ção dos vetores ao ambiente modificado, e presença 
de animais sinantrópicos hospedeiros de Leishmania 
sp.

(C) os  atuais  movimentos  migratórios  da  periferia  dos 
centros urbanos para áreas rurais, cada vez mais co-
muns no Brasil,  vêm gerando expansão da doença 
para áreas antes indenes.

(D) a dispersão de reservatórios ecológicos nas áreas de 
ambiente silvestre, e de criadouros artificiais retento-
res de água, nas áreas urbanas, constitui um impor-
tante fator de risco para essa zooantroponose meta-
xênica.
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▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Diversas são as condições que influenciam a ação dos de-
sinfetantes, envolvendo aspectos relacionados ao ambien-
te, aos micro-organismos e ao produto desinfetante quími-
co em si. Dentre as características dos desinfetantes quí-
micos, considera-se que

(A) os halógenos, como o iodo, interagem com proteínas 
do citoplasma dos micro-organismos, são pouco cor-
rosivos, apresentam alta solubilidade, mas têm a des-
vantagem de não agirem sobre esporos.

(B) os aldeídos, como o formaldeído, promovem inativa-
ção das proteínas, agem sobre micobactérias, espo-
ros e fungos, mas apresentam toxicidade e corrosivi-
dade altas.

(C) os fenois, como o ácido fênico, agem por desnatura-
ção de proteínas e inibição de reações enzimáticas, 
têm boa  ação  sobre  vírus  envelopados e  esporos, 
não são tóxicos para o meio ambiente, mas são facil-
mente neutralizados por matéria orgânica.

(D) os  compostos  de amônio  quaternário  não têm boa 
atuação em vírus, micobactérias e esporos, mas po-
dem ser aplicados na presença de animais, não são 
corrosivos para metais e são rapidamente degrada-
dos no meio ambiente.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais enfermidades determinam a condenação de car-
caças de bovinos por serem transmissíveis ao homem 
ou  resultarem  em  lesões  múltiplas  ou  generalizadas 
que promovem alterações nas características  organo-
lépticas da carne e de outros tecidos comestíveis?

(A) Cisticercose e tuberculose

(B) Teníase e estrongilose

(C) Estrongilose e cisticercose

(D) Ascaridiose e teníase

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entende-se como leite UHT ou UAT (ultra-alta temperatu-
ra), o leite submetido ao seguinte tratamento:

(A) aquecimento a 62-65 ºC, por 30 minutos, mantendo-
se o leite em grande volume sob agitação mecânica 
lenta, seguido de refrigeração a 2-5 ºC e envase.

(B) aquecimento em camada laminar a 72-75 ºC, por 15-
20 minutos, em aparelhagem própria, seguido de re-
frigeração a 2-5 ºC e envase.

(C) aquecimento  a  130-150  ºC,  por  2-4  segundos,  por 
processo térmico de fluxo contínuo, seguido do res-
friamento a 32 ºC e envase asséptico.

(D) aquecimento a 20-25 ºC, por 2 horas, em aparelha-
gem própria, seguido de refrigeração a 2-5 ºC e en-
vase em condições assépticas.

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentro do contexto de proteção à saúde, os limites de mi-
cro-organismos nos alimentos foram estabelecidos visan-
do à qualidade higiênica e à prevenção de infecções e in-
toxicações. Assim, com base nas análises microbiológicas 
de alimentos destinados ao consumo humano, conceitua-
se como produto tóxico aquele que apresenta

(A) exotoxinas de coliformes fecais num valor máximo de 
dez vezes o limite estabelecido nos padrões específi-
cos.

(B) clostrídios sulfito-redutores (a 46 ºC) e Salmonella sp. 
abaixo dos limites estabelecidos nos padrões inespe-
cíficos .

(C) toxinas de Staphylococcus aureus,  Bacillus  cereus,  
Clostridium perfringens e Salmonella  sp. em número 
superior a vinte vezes o limite estabelecido em pa-
drões específicos.

(D) toxinas biológicas pré-formadas, tais como a estafilo-
cócica, a botulínica e a toxina PSP (paralytic shellfish 
poison).

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A frigorificação ou tratamento pelo frio artificial ou indus-
trial constitui a técnica mais comum de conservação das 
carnes, seja para seu transporte a distância, seja para seu 
consumo ulterior. A terminologia enquadra a carne como 
resfriada,  refrigerada  e  congelada  após  tratamento  pelo 
frio artificial. Assim, denomina-se como carne refrigerada 
aquela que é mantida em temperaturas

(A) acima de 1 ºC.

(B) de 0ºC ± 1 ºC.

(C) abaixo de -1,5 ºC.

(D) inferior a -20 ºC.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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REDAÇÃO

Instruções
A prova de Redação apresenta duas propostas de construção textual. Para produzir o seu texto, 
você deve escolher um dos gêneros indicados a seguir:

A – Artigo de opinião
B – Carta de leitor 

O tema é único para os dois gêneros e deve ser desenvolvido segundo a proposta escolhida. A 
fuga do tema anula a redação. A leitura da coletânea é obrigatória. Ao utilizá-la, você não deve 
copiar trechos ou frases sem que essa transcrição esteja a serviço do seu texto.
Independentemente do gênero escolhido, o seu texto NÃO deve ser assinado.

Tema:     Desenvolvimento urbano sustentável: imposição e/ou necessidade?

Coletânea

1. Desenvolvimento urbano sustentável: uma questão de espaço

Em 24 de maio de 2007 foi assinada na Alemanha a “Carta de Leipzig”, que define as novas bases para a orde-
nação territorial das cidades europeias. Em uma nova reunião ocorrida em Marselha em novembro de 2008 en-
tre ministros de estado de vários países europeus, definiu-se que essas novas políticas sejam implementadas já 
a partir de 2010: as cidades do velho continente agora deverão manter seu foco em políticas que resolvam os 
problemas de exclusão social, envelhecimento, alterações climáticas e mobilidade. A carta de Leipzig propõe, de 
forma genérica, o fortalecimento do centro das cidades, e consequente combate à dispersão urbana, com o sen-
tido de conter problemas ambientais causados pelo excesso de deslocamento (tráfego intenso de veículos, po-
luição) e aumento da área de solo ocupada. As outras ações propostas pela Carta de Leipzig são óbvias – apoio 
a bairros carentes e melhoria das políticas de financiamento à infraestrutura urbana.
A necessidade de um modelo centralizado de desenvolvimento urbano explica-se no velho continente pela proli-
feração de cidades com centros vazios e degradados e pela óbvia falta de espaço. 
No entanto ao retornarmos à autodefinida obra mais poética que arquitetônica de Le Corbusier, e seu discípulo 
máximo brasileiro, Lucio Costa, temos o exemplo do pai que não faz jus ao filho – Brasília, como já foi dito tan-
tas vezes, foi maior que o Brasil.
Torna-se inevitável pensar que a questão do espaço em nosso gigante tropical, bem como o absurdo caos urba-
no das grandes cidades do eixo sul brasileiro, tornou a nossa concentração um mal tão evidente quanto a nossa 
paradoxal dispersão. Se por um lado os nossos tão poucos espaços abertos não têm, por exemplo, a mesma 
qualidade ambiental do Parque das Nações em Lisboa, ou de “El Retiro” em Madri, por outro as distâncias alea-
toriamente percorridas pelos habitantes das nossas cidades, seja para o trabalho, seja para casa, seja em busca 
de lazer ou prática de atividades físicas, tornam muito pouco sustentáveis as nossas cidades, em especial as 
grandes metrópoles.
Qual seria então o modelo de desenvolvimento urbano sustentável adequado ao Brasil? Se pensarmos no binô-
mio ambiente-qualidade de vida, há que se descobrir um modelo de implementação de núcleos suburbanos re-
gionalizados, de modo a garantir um mínimo deslocamento dos seus habitantes. Deverão esses subúrbios ser 
permeados por grandes áreas de preservação e, obrigatoriamente, ser interligados por transportes públicos efi-
cientes e de qualidade. 
É preciso, portanto, combater a especulação imobiliária desenfreada e caótica que assola áreas de tradicional 
preservação ambiental na periferia, como a Serra da Cantareira, o município de Cotia, na Grande São Paulo, ou 
a Barra da Tijuca e seus subúrbios no Rio de Janeiro, ainda que essa preservação tenha se dado mais por 
abandono, fatores geográficos ou acaso do que por adoção de qualquer modelo consistente de conservação.
É preciso, mais do que nunca, promover os urbanistas a uma categoria multidisciplinar de estudiosos do ambi-
ente urbano e suas inter-relações funcionais, naturais e culturais, visando a uma sustentabilidade certamente 
mais permanente do que a mera análise de desempenho energético dos edifícios que hoje é promovida pelos 
arquitetos que já se dedicam a essa causa.

Disponível em: <http://ecohabitararquitetura.com.br/blog/>. Acesso em: 8 mar. 2011. (Adaptado).

redacao_superior_fiscal-de-saude-publica



UFG/CS                                      PREFEITURA MUNICIPAL DE  SENADOR CANEDO                             CONCURSO PÚBLICO/2011 

2. Empregos verdes no Brasil

Levantamento inédito da Organização Internacional do Trabalho (OIT) aponta que o Brasil tem 2,6 milhões de 
empregos verdes e que a transição para uma economia com atividades que emitam menos gases que ampliam 
o efeito estufa deve aumentar a oferta desses postos de trabalho.
Conforme o relatório  Empregos Verdes no Brasil: Quantos São, Onde Estão e Como Evoluirão nos Próximos 
Anos, no fim de 2008 o total de empregos verdes no país foi de 2.653.059 e representava 6,73% do total de pos-
tos formais de trabalho. Os cálculos da OIT foram baseados em dados oficiais federais e classificam esses pos-
tos de trabalho em: produção e manejo florestal; geração e distribuição de energias renováveis; saneamento, 
gestão de resíduos e de riscos ambientais; manutenção, reparação e recuperação de produtos e materiais; 
transportes coletivos alternativos ao rodoviário e aeroviário; e telecomunicações e teleatendimento (quadro a se-
guir).

Atividades econômicas Empregos
Produção e manejo florestal 139.768

Geração e distribuição de energias renováveis 547.569

Saneamento, gestão de resíduos e de riscos ambientais 303.210

Manutenção, reparação e recuperação de produtos e materiais 435.737

Transportes coletivos e alternativos ao rodoviário e aeroviário 797.249

Telecomunicações e teleatendimento 429.526

Total 2.653.059

O crescimento anual da oferta desse tipo de emprego no Brasil tem sido de quase 2%. E a entidade aponta al-
guns caminhos para ampliar a geração dessa forma de trabalho. Programas federais como o Minha Casa, Minha 
Vida associados a mudanças em políticas para concessão de créditos e estímulo a tecnologias limpas podem 
elevar o uso de fontes alternativas para aquecimento de água e geração de energia, demandando mais mão de 
obra. A redução dos impostos para compra da linha branca de eletrodomésticos com eficiência energética ou 
sem gases que afetam a camada de ozônio, o fortalecimento de cadeias produtivas de produtos florestais não 
madeireiros, a ampliação da inspeção contra poluição veicular excessiva e a futura aprovação de uma política 
nacional de resíduos sólidos também contribuirão para mudar a cara do trabalho no país.
"A julgar pelo número de empregos verdes que já podemos identificar nas estatísticas sobre o mercado de tra-
balho, a transição para uma economia de baixas emissões de carbono no Brasil não parte da estaca zero. Pelo 
contrário, os 2.653.059 postos de trabalho formal inseridos em atividades econômicas que contribuem para a re-
dução de emissões de carbono ou para a melhoria da qualidade ambiental sinalizam, por si só, que essa transi-
ção já começou", conclui o relatório. “A economia brasileira não vai se desestruturar se continuar gerando em-
pregos verdes”, disse em nota da OIT o autor do estudo, Paulo Sérgio Muçouçah.

Disponível em: <http://www.oeco.com.br/salada-verde/23317-empregos-verdes-no-brasil>. Acesso em: 10 mar. 2011.
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3. 

Disponível em: <http://roubervalbarboza.wordpress.com/page/3/>. Acesso em: 12 abr. 2011.

4. Lembrança do mundo antigo 

Clara passeava no jardim com as crianças.
O céu era verde sobre o gramado,
a água era dourada sob as pontes,
outros elementos eram azuis, róseos, alaranjados,
o guarda-civil sorria, passavam bicicletas,
a menina pisou a relva para pegar um pássaro,
o mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranquilo em redor de Clara.

As crianças olhavam para o céu: não era proibido.
A boca, o nariz, os olhos estavam abertos. Não havia perigo.
Os perigos que Clara temia eram a gripe, o calor, os insetos.
Clara tinha medo de perder o bonde das 11 horas,
esperava cartas que custavam a chegar,
nem sempre podia usar vestido novo. Mas passeava no jardim, pela manhã!!!
Havia jardins, havia manhãs naquele tempo!!!

ANDRADE, C. Drummond de. Lembrança do mundo antigo. In: ANDRADE, C. Drummond de. Sentimento do mundo. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Record, 2005. p. 84.
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5. Os conceitos que embasam o Planejamento Urbano
                                                                                  Maria Lucila Bezerra

Nos anos 70, do século XX, havia uma área de estudo nitidamente reconhecida pelo seu objeto de análise: o ur-
bano. Ocorre que este se revestiu de enfoques diversos, na maioria das vezes, ligados a processos de industria-
lização e, sobretudo, à dicotomia urbano-rural. O capitalismo, na sua versão mais avançada, sobretudo na Euro-
pa, se expressava espacialmente na concentração urbano-industrial que tomava forma nos países industrializa-
dos do Primeiro Mundo. Tal modelo generalizou-se pelas nações em desenvolvimento, passando, assim, os pro-
cessos de urbanização a serem respaldados pelo modelo urbano-industrial. 
Mais recentemente, ao enfoque urbano incorporou-se o ambiental, noção que, ao longo do tempo, passa a ex-
pressar um só objeto: urbano/ambiental. Com efeito, a problemática socioambiental urbana “soa” como uma rou-
pagem da moda para as velhas questões sociais (urbanas). Hoje os temas ligados ao esgotamento sanitário, aos 
resíduos sólidos, à qualidade da água e à poluição fazem parte da problemática urbana das cidades e consti-
tuem prioridades da ação municipal, na medida em que têm forte rebatimento no meio ambiente. Na verdade, a 
dimensão ambiental da análise urbana extrapolou o enfoque sanitarista, outrora bastante utilizado. Na perspecti-
va da abordagem urbano/ambiental, a requalificação, o controle e a manutenção dos espaços públicos são obje-
to da gestão ambiental do território urbano, de modo a que ativos naturais, como a praia, os rios e a cobertura 
vegetal, sejam encarados como um patrimônio da sociedade e, portanto, preservados para serem desfrutados 
pelas gerações atuais e futuras.

Disponível em: <www.fundaj.gov.br>. Acesso em:12 abr. 2011.

Propostas de redação
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ A – Artigo de opinião ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O artigo de opinião é um texto escrito para ser publicado em jornais e revistas, e traz reflexões a res-
peito de um tema atual de interesse do grande público. Nesse gênero, o autor desenvolve um ponto 
de vista a respeito do tema com argumentos sustentados por informações e opiniões que se comple-
mentam ou se opõem. No texto, predominam sequências expositivo-argumentativas.
Suponha que você seja um cidadão preocupado com a sustentabilidade do espaço urbano e resolva 
manifestar sua preocupação quanto às formas de organização e de utilização dos bens naturais nas 
cidades brasileiras. Para sua manifestação, você deve escrever um artigo de opinião para ser publi-
cado em um jornal de circulação nacional. Em seu texto, você deve defender seu ponto de vista 
acerca do tema Desenvolvimento urbano sustentável: imposição e/ou necessidade?, apresentando 
argumentos convincentes que sustentem sua opinião e que possam refutar outros pontos de vista.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ B – Carta de leitor ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A carta de leitor é um gênero discursivo no qual o leitor manifesta sua opinião sobre assuntos publi-
cados em jornal ou revista, dirigindo-se ao editor (representante do jornal ou da revista) ou ao autor 
da matéria publicada (quando o seu nome é revelado). Por ser de caráter persuasivo, o autor da car-
ta de leitor busca convencer o destinatário a adotar o seu ponto de vista e acatar suas ideias por 
meio dos argumentos apresentados.
Imagine que você seja o presidente de uma ONG e resolva expor à sociedade as dificuldades en-
frentadas pelos cidadãos brasileiros para desenvolver uma mentalidade de preservação ambiental 
nas grandes cidades. Para isso, você vai escrever uma carta de leitor a ser publicada em um jornal 
de circulação nacional, apresentando seu ponto de vista a respeito do tema Desenvolvimento urba-
no sustentável: imposição e/ou necessidade?. Para construir seus argumentos acerca da imposição 
e/ou da necessidade de um plano de sustentabilidade, selecione dados e fatos que possam conven-
cer os leitores do jornal a acatarem o seu ponto de vista.

ATENÇÃO
Você não deve identificar-se, ou seja, você deve assumir o papel de um leitor fictício.

A sua carta NÃO deve ser assinada.
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